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Persones, valors socials i Persones, valors socials i Persones, valors socials i Persones, valors socials i 
transversalitat. Noves estratègies de transversalitat. Noves estratègies de transversalitat. Noves estratègies de transversalitat. Noves estratègies de 
comunicació i participació ambiental comunicació i participació ambiental comunicació i participació ambiental comunicació i participació ambiental 
per a la prevenció i gestió dels per a la prevenció i gestió dels per a la prevenció i gestió dels per a la prevenció i gestió dels 
residus municipalsresidus municipalsresidus municipalsresidus municipals



No ens lamentem

Siguem creatius
Compartim visions

Manual thinking

Pensem en les persones

Prevenció de residus





- Repassar la situació de la gestió dels residus i els reptes que tenim 
davant per imaginar solucions i fórmules per trencar els sostres actuals, 
més enllà d’aspectes relacionats amb la mera gestió.

- Explorar línies d’acció comunicativa i participativa des de les necessitats i 
visió ciutadana i la transversalitat en la gestió 

- Conèixer l’eina de treball Manual Thinking per aplicar en qualsevol tipus 
de procés exploratori i creatiu

- Utilitzar l’eina amb una finalitat creativa i de generació d’idees 
relacionades amb la prevenció de residus

Objectius



1. EXCESSIVA VISIÓ TÈCNICA1. EXCESSIVA VISIÓ TÈCNICA1. EXCESSIVA VISIÓ TÈCNICA1. EXCESSIVA VISIÓ TÈCNICA. Ens allunya dels ciutadans? Tenim connexió 
emocional amb els ciutadans? Un enfoc amb major visió social pot ser més 
interessant pel ciutadà i ens hi pot acostar? Com fem que els residus siguin més 
transcendents pels ciutadans?

Percepcions

2. TEMPS I ESCALA2. TEMPS I ESCALA2. TEMPS I ESCALA2. TEMPS I ESCALA. Sempre anem amb presses, volem arribar a tothom i de la 
mateixa manera, i amb pressupostos insuficients. El 2020 ja ha arribat.

3. EMPRESES I CONCESSIONÀRIES DE SERVEI3. EMPRESES I CONCESSIONÀRIES DE SERVEI3. EMPRESES I CONCESSIONÀRIES DE SERVEI3. EMPRESES I CONCESSIONÀRIES DE SERVEI. N’hi ha prou recollint brossa i 
netejant els carrers davant un nou paradigma, els principis de l’economia circular...?
S’adiuen les contractes a les necessitats reals dels municipis? Tenen prou força les 
administracions per aconseguir contractes de servei a necessitats reals i 
estratègiques?



4. INVERSIÓ I FINANÇAMENT EN ACCIÓ COMUNICATIVA INSUFICIENT4. INVERSIÓ I FINANÇAMENT EN ACCIÓ COMUNICATIVA INSUFICIENT4. INVERSIÓ I FINANÇAMENT EN ACCIÓ COMUNICATIVA INSUFICIENT4. INVERSIÓ I FINANÇAMENT EN ACCIÓ COMUNICATIVA INSUFICIENT. Dificultat 
de donar continuïtat i estratègia. Les contractes de servei són la clau i cal negociar 
aquest aspecte en la contractació

Percepcions

5. QUÈ ESTEM COMUNICANT? 5. QUÈ ESTEM COMUNICANT? 5. QUÈ ESTEM COMUNICANT? 5. QUÈ ESTEM COMUNICANT? Hem dit mai res amb un plantejament i visió 
excessivament diferent a la de fa 20 anys i que no sigui amb una visió des de la 
gestió? Quin públic tenim actualment? Com evoluciona? El tenim esgotat de tant 
repetir-nos? 





4. INVERSIÓ I FINANÇAMENT EN ACCIÓ COMUNICATIVA INSUFICIENT4. INVERSIÓ I FINANÇAMENT EN ACCIÓ COMUNICATIVA INSUFICIENT4. INVERSIÓ I FINANÇAMENT EN ACCIÓ COMUNICATIVA INSUFICIENT4. INVERSIÓ I FINANÇAMENT EN ACCIÓ COMUNICATIVA INSUFICIENT. Dificultat 
de donar continuïtat i estratègia. Les contractes de servei són la clau i cal negociar 
aquest aspecte en la contractació

Percepcions

5. QUÈ ESTEM COMUNICANT? 5. QUÈ ESTEM COMUNICANT? 5. QUÈ ESTEM COMUNICANT? 5. QUÈ ESTEM COMUNICANT? Hem dit mai res amb un plantejament i visió 
excessivament diferent a la de fa 20 anys i que no sigui amb una visió des de la 
gestió? Quin públic tenim actualment? El tenim esgotat de tant repetir-nos? 

6. MISSATGES MÉS SOCIALS QUE INSTITUCIONALS. 6. MISSATGES MÉS SOCIALS QUE INSTITUCIONALS. 6. MISSATGES MÉS SOCIALS QUE INSTITUCIONALS. 6. MISSATGES MÉS SOCIALS QUE INSTITUCIONALS. Accions des dels ciutadans cap 
als ciutadans (emissor-receptor). Hem abusat del lideratge institucional? Som 
creïbles de cara al ciutadà?



7. RESPECTE ELS PROFESSIONALS I EMPRESES EXTERNES7. RESPECTE ELS PROFESSIONALS I EMPRESES EXTERNES7. RESPECTE ELS PROFESSIONALS I EMPRESES EXTERNES7. RESPECTE ELS PROFESSIONALS I EMPRESES EXTERNES. 
- Més habilitats de lectura social que no pas coneixements en residus
- Equips i persones amb capacitat de lideratge que actuïn com a catalitzadors de 

processos amb les administracions, més que no pas generadors de projectes de 
producció i execució 

Percepcions

8. INCORPORAR ESTRATÈGIA DIGITAL. 8. INCORPORAR ESTRATÈGIA DIGITAL. 8. INCORPORAR ESTRATÈGIA DIGITAL. 8. INCORPORAR ESTRATÈGIA DIGITAL. Com incorporem estratègies de màrqueting 
i comunicació digital a les accions de gestió i comunicació. No només eines (xarxes 
socials i aplicacions), parlo d’estratègia!

9. EDUCACIÓ. 9. EDUCACIÓ. 9. EDUCACIÓ. 9. EDUCACIÓ. Han canviat més els temps, el públic i el context que no pas les 
estratègies educatives. Com integren la informació els infants i adolescents? els 
rebota? S’estan desconnectant? Els importa? Estem analitzant com veuen el món i 
com hi podem connectar? 

- Cal deixar de parlar exclusivament de residus. Fer-ho des de la innovació, 
històries, persones, startups,...)
- Com seran els nous públics? L’idioma i el codi de comunicació



10. EL TRACTAMENT DELS RESIDUS10. EL TRACTAMENT DELS RESIDUS10. EL TRACTAMENT DELS RESIDUS10. EL TRACTAMENT DELS RESIDUS. Cap on avança? Com encaixarà el tractament 
futur amb el compliment d’objectius i la seva consideració com a matèries 
primeres? Amb quins resultats i cost estem gestionant la matèria orgànica?

Percepcions

11. NOVES ALIANCES. 11. NOVES ALIANCES. 11. NOVES ALIANCES. 11. NOVES ALIANCES. Major transversalitat. Incorporar empreses i companyies, però 
només serà possible si incorporem estratègies amb valor social i de responsabilitat 
entre tots els agents (persones, organitzacions, administracions i empreses

12. PREVENCIÓ. 12. PREVENCIÓ. 12. PREVENCIÓ. 12. PREVENCIÓ. És dificultós desplegar accions de prevenció a un públic ampli atès 
el nivell de recollida selectiva i la dificultat per ampliar-lo? Cal seguir fent Plans de 
Prevenció extensos i teòrics?





ManualManualManualManual ThinkingThinkingThinkingThinking és una eina que facilita el treball en equip en un format eficaç i amable.
Permet afrontar les diferents fases de creativitat, exploració, priorització i organització
d’un procés de forma activa, estructurada, participativa, inclusiva i democràtica





- Tothom participa i treballa a la vegada (dibuixar, escriure i es parla poc)
- Minimitza resistències i evita egos i influències
- Es generen múltiples idees que es transformen entre totes les aportacions
- És una dinàmica molt àgil que dóna resultats ràpids, consensuats i satisfactoris







Exercici 1 – Exploració tècnica (mind map)

OBJECTIU: Quines debilitats o febleses detectem tècnicament que no ens Quines debilitats o febleses detectem tècnicament que no ens Quines debilitats o febleses detectem tècnicament que no ens Quines debilitats o febleses detectem tècnicament que no ens 
permeten millorar la recollida selectiva / desplegar projectes de prevenció. permeten millorar la recollida selectiva / desplegar projectes de prevenció. permeten millorar la recollida selectiva / desplegar projectes de prevenció. permeten millorar la recollida selectiva / desplegar projectes de prevenció. 

Penseu des del vostre despatx a la feina

- Treballem individualment. No parlem. Cadascú pensa des de la seva 
taula del despatx

- Teniu 3’ 3’ 3’ 3’ per pensar tantes febleses com pugueu.
- Cada idea en un adherent vermell, sintetitzada, comprensible, amb 

retolador negre, majúscules i lletra clara
- Situarem les idees en un mapa de forma ordenada per familiaritzar-nos 

amb l’eina de treball.
- Després ja treballarem de forma més autònoma



Exercici 2 – Exploració social (mind map)

OBJECTIU: Què em faria canviar per fer la recollida selectiva / fer menys residus? Què em faria canviar per fer la recollida selectiva / fer menys residus? Què em faria canviar per fer la recollida selectiva / fer menys residus? Què em faria canviar per fer la recollida selectiva / fer menys residus? 
Què necessitaria? Què hauria de canviar? Què necessitaria? Què hauria de canviar? Què necessitaria? Què hauria de canviar? Què necessitaria? Què hauria de canviar? Penseu com a ciutadans.

Penseu com a ciutadans d’un dels 3 segments escollits



Públic militant de gama extra:Públic militant de gama extra:Públic militant de gama extra:Públic militant de gama extra: serien els hàbits propers al residu zero, 
consumidors que fan una compra molt conscient per no fer residus (granel, 
sense envasos, vinculat a hàbits saludables de consum i fins i tot autoproducció)



PúblicPúblicPúblicPúblic militantmilitantmilitantmilitant dededede lalalala recollidarecollidarecollidarecollida selectivaselectivaselectivaselectiva:::: tenen alguns hàbits molt consolidats
conscient del seu significat (bosses per comprar, evita algun tipus
d’embalatge, compres de segona mà, allarga la vida d’alguns productes...)
però és conscient del marge de millora quan veu el carro de comprar



Públic estalviador:Públic estalviador:Públic estalviador:Públic estalviador: va a comprar amb les seves bosses, valora els productes 
sense excés d’embalatge i guarda certs referents d’estalvi en el consum però no 
s’ho mira des d’un punt de vista de generació de residus 



Públic indiferent al problema. Públic indiferent al problema. Públic indiferent al problema. Públic indiferent al problema. “Si, fem molt residus, si seguim així ens 
carregarem el planeta”. En general té pocs miraments a l’hora de consumir i 
no ho relaciona en absolut amb els residus



Exercici 2 – Exploració social (mind map)

OBJECTIU: Què em faria canviar per fer la recollida selectiva / fer menys residus? Què em faria canviar per fer la recollida selectiva / fer menys residus? Què em faria canviar per fer la recollida selectiva / fer menys residus? Què em faria canviar per fer la recollida selectiva / fer menys residus? 
Què necessitaria? Què hauria de canviar? Què necessitaria? Què hauria de canviar? Què necessitaria? Què hauria de canviar? Què necessitaria? Què hauria de canviar? Penseu com a ciutadans.

Penseu com a ciutadans d’un dels 3 segments escollits

- Treballem individualment però ens situem en rogle tots els participants 
que escollim un mateix segment. No parlem. 

- Teniu 3’ 3’ 3’ 3’ per pensar tantes idees com pugueu
- Cada idea en un adherent verd, sintetitzada, comprensible, amb 

retolador negre, majúscules i lletra clara
- Situarem les idees en un mapa de forma ordenada per familiaritzar-nos 

amb l’eina de treball. Agafem autonomia

- Dediquem uns minuts a mirar els dos mapes elaborats
- Podem fer un mapa de connexió de les idees dels dos mapes anteriors



Inspirem-nos



Se’ns demana constantment què podem fer per la sostenibilitat. 
Però... i la sostenibilitat?? ... què pot fer la sostenibilitat per 
nosaltres??

“The problem with sustainability marketing?” Solitaire Townsend .Guardian Sustainable Business, 2015



“Tiene remedio la administración?” Xavier Marcet. La Vanguardia, maig de 2017

“Las administraciones no tendrán más remedio que adaptarse a un 
mundo que cambia aceleradamente. ¿Podrá una administración 
pensada como una máquina para gestionar certezas y 
estabilidades adecuarse a un mundo de incertidumbres y de incertidumbres y de incertidumbres y de incertidumbres y 
volatilidadesvolatilidadesvolatilidadesvolatilidades? Lo deberá hacer si no quiere perder su misión 
última: servir bien a los ciudadanos”.



"Ahora el entorno es rápido, acelerado, cambiante, imprevisible... 
Esto implica que cualquier estructura u organización debe 
aprender al menos a la tasa de velocidad que cambia la sociedad 
si no quiere quedarse en la marginalidad"

José Antonio Marina. Filòsof y pedagog



“Coherència contra resignació” Carles Capdevila. Diari ARA, novembre de 2016

“La resignació La resignació La resignació La resignació és el gran perill del moment actual… No crec que 
l’antídot de la resignació sigui la indignació ni el tremendisme. Ni 
tampoc un positivisme forçat. L’únic antídot és l’acció, el verb. L’únic antídot és l’acció, el verb. L’únic antídot és l’acció, el verb. L’únic antídot és l’acció, el verb. Aparcar 
la temptació dels substantius que ho fan abstracte o dels adjectius que  
es limiten a pintar la realitat com si fos fixa i, i agafar-nos a la força del 
fer i del canviar”



“El que no coneixem ens espanta” Marc Castellonou. TEDxPlaçadelForum. Tarragona, 2016

“La incertesaincertesaincertesaincertesa actual requereix lideratgelideratgelideratgelideratge. En temps d’incertesa lidera, 
crea! El futurfuturfuturfutur depèn de la creativitatcreativitatcreativitatcreativitat, no de les lamentacions”

“Cal encarar el futur en procés creatiu, no pas defensiu”

“El concepte ‘apaga les flames’ ha dominat el concepte ‘viu el bosc’”
.



Estic amb tu!

“El repte és inspirar els ciutadans i portar-los a actuar, per això ens
hem de posar al mateix nivell i dir-los que estem amb ells”. 

Julian Borra (Saatchi & Saatchi)



Què fa feliços els ciutadans?

Meaningful Brands. Espanya, 2015. Grup Havas



L’ escletxa entre “pensar” i “actuar” s’eixampla

Mentre el número de persones que afirmen que estan molt 
preocupats pel medi ambient augmenta, les compres amb 
comportament sostenible disminueixen en mercats claus com 
Alemanya, EUA, Xina i Japó. 

“Portar els consumidors a actuar en les seves bones intencions encara 
representa l'última frontera per a la sostenibilitat”

“The problem with sustainability marketing?” Solitaire Townsend. Guardian Sustainable Business



Socialització de la tecnologia

“La tecnologia, està duplicant la seva capacitat, potència i eficàcia
cada any, any i mig” 

Ciència optimista. Josep Maria Mainat, 2015



Transparència

“Els dies d’amagar els secrets empresarials s’han acabat. Els 
passos en fals de les marques i companyies estan exposats i jutjats 
cada vegada més pels consumidors globals actuant online”

Goodvertising. Creative advertising that cares. Thomas Kolster, 2012



Exercici 3 – Estimulació 3D 

OBJECTIU: Anem a connectar idees per desenvolupar l’acció o projecte escollit Anem a connectar idees per desenvolupar l’acció o projecte escollit Anem a connectar idees per desenvolupar l’acció o projecte escollit Anem a connectar idees per desenvolupar l’acció o projecte escollit 
allunyantallunyantallunyantallunyant----nos inicialment del tema objecte de treballnos inicialment del tema objecte de treballnos inicialment del tema objecte de treballnos inicialment del tema objecte de treball

PRIMERAMENT SELECCIONAREM UN PROJECTE SOBRE RECOLLIDA SELECTIVA O 
PREVENCIÓ

- Primerament recollim de forma ràpida idees de projectes 
- Cadascú anomena una idea o projecte, l’anotem en un adherent gran i el 

posem en un mapa d’idees.
- Cadascú agafa 3 adhesius petits rodons i decideix quins són els tres 

projectes que li interessen més.
- Un cop els ha pensat tothom, cadascú situa els adherents al voltant dels 3 

projectes del seu interès.
- Escollirem el més votat per tal de fer un exercici de creativitat en el disseny 

del projecte/acció



Exercici 3 – Estimulació 3D 

OBJECTIU: Anem a generar moltes idees al voltant d’un projecte, allunyantAnem a generar moltes idees al voltant d’un projecte, allunyantAnem a generar moltes idees al voltant d’un projecte, allunyantAnem a generar moltes idees al voltant d’un projecte, allunyant----nos nos nos nos 
inicialment del tema objecte de treballinicialment del tema objecte de treballinicialment del tema objecte de treballinicialment del tema objecte de treball

- En situem en 4 grups (5 i 6 participants) al voltant d’una taula amb un mapa 
central

- Escollim un objecte (número de 1 a 10)
- Situem l’objecte sobre el mapa i desglossem les característiques de l’objecte, 

idees a les que l’associem, què ens suggereix, què ens recorda, qualitats 
oposades o alienes (usos no comuns) entorn d’ús,... Treballem amb 
adherents negres llargs 

- Treballem en grup (per evitar repeticions). Es van dient idees, s’escriuen i 
s’adhereixen al voltant. No es debat ni es qüestiona.



Exercici 3 – Estimulació 3D 

OBJECTIU: Anem a generar moltes idees al voltant d’un projecte, allunyantAnem a generar moltes idees al voltant d’un projecte, allunyantAnem a generar moltes idees al voltant d’un projecte, allunyantAnem a generar moltes idees al voltant d’un projecte, allunyant----nos nos nos nos 
inicialment del tema objecte de treballinicialment del tema objecte de treballinicialment del tema objecte de treballinicialment del tema objecte de treball

- Treball individual dins de cada grup. Dediquem 5’ 5’ 5’ 5’ a expressar (dibuix i/o 
escrit) idees que connectin el projecte amb les descripcions de l’objecte: 
com podem orientar el projecte o accions del mateix aplicant les idees 
suggerides per l’objecte

- Les idees per desenvolupar el projecte poden ser sobre estratègia, 
comunicació, recursos, continguts, canals, mitjans, educadors, ,...      
Imagineu-vos que fem una pluja d’idees sobre com dissenyar i desplegar el 
projecte.

- EN MENT: Seguim pensant amb les persones, tenim debilitats tècniques i EN MENT: Seguim pensant amb les persones, tenim debilitats tècniques i EN MENT: Seguim pensant amb les persones, tenim debilitats tècniques i EN MENT: Seguim pensant amb les persones, tenim debilitats tècniques i 
necessitats ciutadanesnecessitats ciutadanesnecessitats ciutadanesnecessitats ciutadanes

- Un cop dibuixades/descrites les adheriu ordenades al mapa i les comenteu 
en 5 segons mentre l’adheriu.



Exercici 4 – Brain writing

OBJECTIU: Anem a generar moltes idees al voltant d’un projecte, Anem a generar moltes idees al voltant d’un projecte, Anem a generar moltes idees al voltant d’un projecte, Anem a generar moltes idees al voltant d’un projecte, 
- Pengem els 4 mapes a la paret i dediquem uns minuts a mirar totes les 

idees. Són idees sobre un mateix projecte amb inspiracions sobre 4 objectes 
diferents

- Cada participant escull la idea que més li agrada i la reserva (marca) amb un 
adherent petit

Ara comença la bogeria: generarem més de 130 idees en 12 minutsAra comença la bogeria: generarem més de 130 idees en 12 minutsAra comença la bogeria: generarem més de 130 idees en 12 minutsAra comença la bogeria: generarem més de 130 idees en 12 minuts
- Cada participant agafa una fulla completa de 6 adherents grans
- Teniu 2’ 2’ 2’ 2’ per dibuixar/expressar la idea que heu seleccionat al cercle superior 

esquerra
- Passats els 2’2’2’2’,passareu la fulla simultàniament al company de la vostra dreta.
- Tindreu 2’ 2’ 2’ 2’ per generar una nova idea que sigui un híbrid entre la vostra idea un híbrid entre la vostra idea un híbrid entre la vostra idea un híbrid entre la vostra idea 

i la que us ha passat el company de la vostra esquerra. i la que us ha passat el company de la vostra esquerra. i la que us ha passat el company de la vostra esquerra. i la que us ha passat el company de la vostra esquerra. (al cercle de la dreta)
- Sempre feu un híbrid entre la vostra idea seleccionada i la que us arribaSempre feu un híbrid entre la vostra idea seleccionada i la que us arribaSempre feu un híbrid entre la vostra idea seleccionada i la que us arribaSempre feu un híbrid entre la vostra idea seleccionada i la que us arriba
- Acabat el procés, cada participant selecciona les idees que li semblen millors 

de cada fulla i aquestes se situen en un atles d’idees que anirem classificant 
temàticament.

- La resta es posen sense ordenar en un mapa rebost d’idees



Exercici 4 – Brain writing

OBJECTIU: Anem a generar moltes idees al voltant d’un projecteAnem a generar moltes idees al voltant d’un projecteAnem a generar moltes idees al voltant d’un projecteAnem a generar moltes idees al voltant d’un projecte

- Acabat el procés, cada participant selecciona les idees que li semblen millors 
de cada fulla i aquestes se situen en un atles d’idees que anirem classificant 
temàticament.

- La resta es posen sense ordenar en un mapa rebost d’idees
- 5’ per mirar totes les idees. 

- Hi ha alguna idea en la que recaigui més atenció? Ho votem amb tres 
adherents?











Se’ns gira feina!Se’ns gira feina!Se’ns gira feina!Se’ns gira feina!
Moltes gràcies

Anton Aymemí
www.tonaymemi.cat
anton@tonaymemi.cat
@tonaymemi

“No hem de limitar-nos a canviar 
moltes coses perquè tot continuï igual, 
sinó canviar-ne poques perquè tot sigui 
diferent.” 

Ramon Folch


